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PS 15/62 Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Venezia
Restaurant
Forslag til vedtak:
Serveringsbevilling:
1. Rønvik Grill AS, org. 914 734 991 tildeles serveringsbevilling i følgende lokaler i Venezia
Restaurant, Rønvikveien 51:
a. Restaurant og terrasse i 1. etasje.
b. Pub i underetasje.
2. Nevroz Horori godkjennes som daglig leder.
Skjenkebevilling:
1. Rønvik Grill AS, org. 914 734 991 tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Venezia Restaurant,
Rønvikveien 51:
a. Restaurant og terrasse i 1.etasje.
b. Pub i underetasje.
2. Nevroz Horori godkjennes som styrer.
3. Kawe Horori godkjennes som stedfortreder.

Formannskapets behandling i møte den 13.05.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Serveringsbevilling:

1. Rønvik Grill AS, org. 914 734 991 tildeles serveringsbevilling i følgende lokaler i Venezia
Restaurant, Rønvikveien 51:
a. Restaurant og terrasse i 1. etasje.
b. Pub i underetasje.
2. Nevroz Horori godkjennes som daglig leder.
Skjenkebevilling:
1. Rønvik Grill AS, org. 914 734 991 tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Venezia Restaurant,
Rønvikveien 51:
a. Restaurant og terrasse i 1.etasje.
b. Pub i underetasje.
2. Nevroz Horori godkjennes som styrer.
3. Kawe Horori godkjennes som stedfortreder.

PS 15/63 Søknad om skjenkebevilling i Raud Den Rame restaurant
Forslag til vedtak:
1. Nord-Norsk Sjøsportsenter AS, org.nr. 984 392 303 tildeles for perioden 1.juni – 1.august
frem til 30.6.2016, bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Raud Den
Rame restaurant og terasse, jfr. tegning vedlagt søknaden.
2. Torfinn Andreassen godkjennes som styrer.
3. Monica Naurstad godkjennes som stedfortreder.
4. Det vedtas bevillingsgebyr med 1/12 av minimumsgebyret pr. måned.

Formannskapets behandling i møte den 13.05.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Nord-Norsk Sjøsportsenter AS, org.nr. 984 392 303 tildeles for perioden 1.juni – 1.august
frem til 30.6.2016, bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Raud Den
Rame restaurant og terasse, jfr. tegning vedlagt søknaden.
2. Torfinn Andreassen godkjennes som styrer.
3. Monica Naurstad godkjennes som stedfortreder.
4. Det vedtas bevillingsgebyr med 1/12 av minimumsgebyret pr. måned.

PS 15/64 Behandling av søknade om økonomisk støtte til kulturelle
prosjekt og arrangement
Forslag til vedtak
1. Pias ballettstudio får et tilsagn på kr til 45 000 til Northern Movement and Dance Project,
under forutsetning av at prosjektet blir realisert.
2. Det Vilde Ord mottar kr 30 000 til litteraturfestival 2015.
3. Hjertefred mottar kr 12 000 i støtte til Hjertefred 2015.

Formannskapets behandling i møte den 13.05.2015:
Grethe Monica Fjærvoll (H) reiste spørsmål om egen inhabilitet som medlem av dugnadsgruppe i
organisasjonen Hjertefred. Formannskapet besluttet at Fjærvoll ikke var inhabil til å fatte beslutning
i saken i medhold av forvaltninglovens § 6.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Pias ballettstudio får et tilsagn på kr til 45 000 til Northern Movement and Dance Project,
under forutsetning av at prosjektet blir realisert.
2. Det Vilde Ord mottar kr 30 000 til litteraturfestival 2015.
3. Hjertefred mottar kr 12 000 i støtte til Hjertefred 2015.

PS 15/65 Klatreanlegg i Mørkvedlia
Forslag til vedtak
1. Bodø kommune er positiv til at klatrehall lokaliseres på kommunal tomt i tilknytning til
sørenden av Mørkvedhallen. Når detaljert forprosjekt foreligger vil Bodø kommune ta stilling til
grunnavståelse og reguleringsmessige forhold.
2. Bodø kommune vurderer klatrehallprosjektet som et selvstendig prosjekt, uten binding til
eventuell turnhall i Mørkvedlia.
3. Bodø kommune tar stilling til eventuell økonomisk medvirkning til klatrehall i Mørkvedlia, i
behandlingen av økonomiplan 2016 – 2019.

Formannskapets behandling i møte den 13.05.2015:

Forslag
Fra Morten Melå, AP:
Alternativt forslag til vedtak:

1. Bodø kommune er positiv til at klatrehall lokaliseres på kommunal tomt i tilknytning til
sørenden av Mørkvedhallen.
2. Når detaljert forprosjekt foreligger, og reguleringsmessige forhold er avklart, vil Bodø
kommune avstå nødvendig grunn til klatrehallen.
3. Bodø kommune vurderer klatrehallprosjektet som et selvstendig prosjekt, uten binding til
eventuell turnhall i Mørkvedlia.
4. Bodø kommune vil forskuttere tildeling av tippemidler med inntil kroner 4 millioner.
5. Bodø kommune forutsetter at lokaliseringen av klatrehallen ikke hindrer en fremtidig
fleridrettshall i samme område.

Votering
Forslag fra AP fikk fire stemmer (3AP, 1R) og falt.

Vedtak
1. Bodø kommune er positiv til at klatrehall lokaliseres på kommunal tomt i tilknytning til
sørenden av Mørkvedhallen. Når detaljert forprosjekt foreligger vil Bodø kommune ta stilling til
grunnavståelse og reguleringsmessige forhold.
2. Bodø kommune vurderer klatrehallprosjektet som et selvstendig prosjekt, uten binding til
eventuell turnhall i Mørkvedlia.
3. Bodø kommune tar stilling til eventuell økonomisk medvirkning til klatrehall i Mørkvedlia, i
behandlingen av økonomiplan 2016 – 2019.

PS 15/66 Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler
Forslag til innstilling
1. Rønvik og Saltvern kunstgressløkker realiseres i 2015 innenfor en ramme pr løkke på kr 1.1
mill. inkl. mva. Samlet for begge løkkene kr. 2.2 mill. inklusiv merverdiavgift.
2. Følgende finansiering legges til grunn pr. kunstgressløkke:
Beløp i kr Finansiering
Statlige spillemidler. Beløpet forskutteres av skole- og kulturkontoret ved å benytte ikke
300 000
budsjetterte innkommende spillemidler i 2015 fra anlegg bygget i årene 2010-2012
155 000 Bodø kommune grunnskolekontoret – ubenyttede driftsmidler 2014
200 000 DA-Bodø (via Nordland fotballkrets)
100 000 Sparebankfond/næring
125 000 Rønvik og Saltvern skole/FAU
220 000 Refusjon merverdiavgift
1 100 000 Sum finansiering

Før byggestart forutsettes bekreftelse fra alle parter.
3. Dersom finansieringen blir lavere enn forventet, eller det ved anbudsåpning viser seg at
kostnadene går ut over rammen på kr 2,2 mill., gis adm. fullmakt til å redusere/utsette enkelte
anleggselementer i prosjektet. Rønvik prioriteres foran Saltvern.
4. Finansiering ca. kr 300.000,- for lysanlegg pr. løkke vurderes ved senere anledning.

Formannskapets behandling i møte den 13.05.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Rønvik og Saltvern kunstgressløkker realiseres i 2015 innenfor en ramme pr løkke på kr 1.1
mill. inkl. mva. Samlet for begge løkkene kr. 2.2 mill. inklusiv merverdiavgift.
2. Følgende finansiering legges til grunn pr. kunstgressløkke:
Beløp i kr Finansiering
Statlige spillemidler. Beløpet forskutteres av skole- og kulturkontoret ved å benytte ikke
300 000
budsjetterte innkommende spillemidler i 2015 fra anlegg bygget i årene 2010-2012
155 000 Bodø kommune grunnskolekontoret – ubenyttede driftsmidler 2014
200 000 DA-Bodø (via Nordland fotballkrets)
100 000 Sparebankfond/næring
125 000 Rønvik og Saltvern skole/FAU
220 000 Refusjon merverdiavgift
1 100 000 Sum finansiering

Før byggestart forutsettes bekreftelse fra alle parter.
3. Dersom finansieringen blir lavere enn forventet, eller det ved anbudsåpning viser seg at
kostnadene går ut over rammen på kr 2,2 mill., gis adm. fullmakt til å redusere/utsette enkelte
anleggselementer i prosjektet. Rønvik prioriteres foran Saltvern.
4. Finansiering ca. kr 300.000,- for lysanlegg pr. løkke vurderes ved senere anledning.

PS 15/67 Vedrørende tilskudd til folkehøring og informasjon til
innbyggerne - kommunereformen.
Forslag til vedtak
Bodø kommune gir melding til Fylkesmannen i Nordland om status, og at statsstøtten til
folkehøring og informasjon på kr. 100.000,- planlegges brukt slik:
 Felles informasjonsavis i regi av Salten regionråd, inntil kr. 25.000
 Informasjonsmøte med 12 interesserte kommuner den 4. juni i forbindelse om
tema/overskrifter i felles intensjonsavtale om etablering av ny storkommune
 Utgifter til egnede lokaler og foredragsholdere i forbindelse med informasjonsmøter i
forbindelse med kommunesammenslåingsalternativer.
 Evt. innbyggerundersøkelse.

Formannskapets behandling i møte den 13.05.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen, Rødt:
Alternativt forslag til vedtak:

Bodø kommune gir melding til Fylkesmannen i Nordland om status, og at statsstøtten til
folkehøring og informasjon på kr. 100.000,- planlegges brukt slik:
 Felles informasjonsavis i regi av Salten regionråd, inntil kr. 25.000
 Informasjonsmøte/oppsummeringsmøte med 12 interesserte kommuner den 4. juni
 Utgifter til egnede lokaler og foredragsholdere i forbindelse med informasjonsmøter i
forbindelse med kommunesammenslåingsalternativer.
 Evt. innbyggerundersøkelse
Bystyret forelegges en egen sak der det redegjøres for de forskjellige alternativer for fremtidig
kommunestruktur i Salten.
Mulighetsstudier i regi av Salten regionråd, andre kommuner (jfr Røst), synspunkter framkommet i
møter mellom Bodø kommuner og andre kommuner og vedtak gjort i andre kommuner, danner
grunnlag for debatt og vedtak.

Votering
Forslag fra Rødt ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø kommune gir melding til Fylkesmannen i Nordland om status, og at statsstøtten til
folkehøring og informasjon på kr. 100.000,- planlegges brukt slik:
 Felles informasjonsavis i regi av Salten regionråd, inntil kr. 25.000
 Informasjonsmøte/oppsummeringsmøte med 12 interesserte kommuner den 4. juni
 Utgifter til egnede lokaler og foredragsholdere i forbindelse med informasjonsmøter i
forbindelse med kommunesammenslåingsalternativer.
 Evt. innbyggerundersøkelse
Bystyret forelegges en egen sak der det redegjøres for de forskjellige alternativer for fremtidig
kommunestruktur i Salten.
Mulighetsstudier i regi av Salten regionråd, andre kommuner (jfr Røst), synspunkter framkommet i
møter mellom Bodø kommuner og andre kommuner og vedtak gjort i andre kommuner, danner
grunnlag for debatt og vedtak.

PS 15/68 Søknad om økonomisk og praktisk støtte til NM sykkel 2016
Forslag til vedtak
1. Bodø kommune og Bodø 2016 imøtekommer søknaden fra Bodø cykleklubb med tilskudd
på inntil kr 200.000,- i form av tjenester og midler.
2. Beløpet belastes med kr 100.000,- fra Bodø 2016. Resterende beløp, i form av tjenester eller
midler, belastes Kulturkontorets gjeldende støtteordning for fysisk aktivitet 2016.

Formannskapets behandling i møte den 13.05.2015:

Forslag
Fra Terje Cruickshank (V) på vegne av H, FRP, SP og V:
Alternativt forslag til vedtak:
1. Bodø kommune og Bodø 2016 imøtekommer søknaden fra Bodø Cykleklubb med tilskudd i
form av tjenester, materiell og midler.
2. Beløpet belastes med kr 100.000,- fra Bodø 2016. Resterende beløp, i form av tjenester
og/eller materiell, belastes Kulturkontorets gjeldende støtteordning for fysisk aktivitet 2016.
3. Etter avtale får Bodø Cykleklubb disponere nødvendig kommunalt materiell jf søknadens
budsjettpunkter; arena utgifter, gjerder, rigging, skilting og sikring av løyper, toaletter/
garderober
4. Formannskapet forutsetter en nær og løsningsorientert dialog mellom arrangør og
kommunen.

Votering
Punkt 1: Forslaget fra H, FRP, SP og V vedtatt, mot 1 stemme avgitt for innstillingen (1R)
Punkt 2: Forslaget fra H, FRP, SP og V vedtatt, mot 1 stemme avgitt for innstillingen (1R)
Punkt 3: Forslaget fra H, FRP, SP og V vedtatt, mot 1 stemme (1R)
Punkt 4: Forslaget fra H, FRP, SP og V vedtatt, mot 4 stemmer (3AP, 1R)

Vedtak
1. Bodø kommune og Bodø 2016 imøtekommer søknaden fra Bodø Cykleklubb med tilskudd i
form av tjenester, materiell og midler.
2. Beløpet belastes med kr 100.000,- fra Bodø 2016. Resterende beløp, i form av tjenester
og/eller materiell, belastes Kulturkontorets gjeldende støtteordning for fysisk aktivitet 2016.
3. Etter avtale får Bodø Cykleklubb disponere nødvendig kommunalt materiell jf søknadens
budsjettpunkter; arena utgifter, gjerder, rigging, skilting og sikring av løyper, toaletter/
garderober
4. Formannskapet forutsetter en nær og løsningsorientert dialog mellom arrangør og
kommunen.
Protokolltilførsel:
Arbeiderpartiet ønsker å understreke at vi forutsetter en god dialog mellom kommune og alle
arrangører i Bodø, og finner det derfor unødvendig å presisere dette i vedtak form.

PS 15/69 Miljøopprydding Bodø indre havn - videreføring av
prosjektet
Forslag til vedtak
1. Det er fremdeles knyttet en god del usikkerhet til en prosjektgjennomføring. I tillegg til høye
kostnader, er det usikkerhet rundt mulighetene for mudring i havna mht. stabilitet, hvilket
omfang som er nødvendig å rydde opp i, hvor massene kan deponeres, og hvilken

miljøgevinst en kan forvente å oppnå ved å utføre miljøoppryddingen. Det besluttes derfor å
ikke videreføre miljøoppryddings-prosjektet. Kystverket informeres om kommunes
beslutning slik at farledsprosjektet kan videreføres som et selvstendig prosjekt.
2. Kystverket igangsetter geotekniske undersøkelser for å avklare om grunnforholdene er gode
nok til å bygge et strandkantdeponi i Samuelsvika. Formannskapet vedtar at Bodø
Kommune bidrar med 50 % av de geotekniske kostnadene, som finansieres ved bruk av DAmidler på inntil kr 300 000,-. Alle øvrige kostnader dekkes av Kystverket.
Alternativt vedtak dersom prosjektet skal videreføres:
1. Etter nærmere avklaringer har det vist seg nødvendig å utføre ytterligere geotekniske
undersøkelser og stabilitetsvurderinger for å kunne avklare omfanget av miljøoppryddingen.
Geotekniske undersøkelser og stabilitetsvurderinger er beregnet å koste 4 mill inkl.mva. Av
dette dekkes 75 % med tilskudd fra Miljødirektoratet. Øvrige 25 %, som utgjør kr.800.000,eks. mva må bevilges av formannskapet, og finansieres ved bruk av fondsmidler.
2. Formannskapet vedtar å igangsette geotekniske undersøkelser mv. for deponiområde i
Samuelsvika der Bodø kommunes andel finansieres ved bruk av DA-midler på inntil kr.
300.000,-.
3. Gjennomføringsfasen av prosjektet forutsettes utført i samkjøring med Kystverkets
«Farledsprosjekt».
4. Under forutsetning av akseptable geotekniske undersøkelser og stabilitetsvurderinger
igangsettes miljøoppryddingsprosjektet. Brutto kostnader for gjennomføring av
miljøoppryddingen inklusiv bygging av deponi i Samuelsvika vil maksimalt utgjøre 100 mill
kr inkl. moms. Tiltaket finansieres ved 60 mill. kr tilskudd fra Miljødirektoratet, 20 mill. kr
låneopptak, 20 mill. kr momskompensasjon. Hvis Miljødirektoratet ikke innvilger søknaden
gjennomføres ikke prosjektet. Kommunenes andel innarbeides i budsjett for 2016/2017.

Formannskapets behandling i møte den 13.05.2015:

Forslag
Fra Ole Henrik Hjartøy (H):
Det voteres alternativt mellom realitetsbehandling, og at saken sendes til behandling i komite for
plan, næring og miljø med påfølgende behandling i formannskapet den 18. mai – henholdsvis i
møter kl 08.00 og 15.30

Votering
For realitetsbehandling: 3 stemmer (2H, 1FRP)
For ny behandling: 6 stemmer (3AP, 1R, 1SP, 1V)

Vedtak
Saken sendes tilbake til behandling i komite for plan, næring og miljø den 18. mai 2015 kl 08.00
med påfølgende behandling i formannskapet 18. mai 2015 kl 15.30

